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MEBLE WYPOCZYNKOWE

KANAPY I WERSALKI:
Mello  _________________________ 1 
Molly  _________________________ 2 
Matrix _________________________ 3
FOTELE I PUFY:
Rondo, Quadro, Rubik, Arko  ________ 4
Pok i Kubik ____________________ 5
ŁÓŻKA:
Luxor __________________________6
Costa __________________________7
MŁODZIEŻOWE I DZIECIĘCE:
Rico ____________________________8
Bambino ________________________9

Funkcja spania Drewniana 
rama

Wspomaganie
Rozkładania

Możliwość
łączenia tkanin

Pianka
wysokoelastyczna

Pojemnik
na pościel

Pojemnik
„schowek”

Bardzo lekki
mebel

Pianka HR Bukowe listwy
sprężynujące 50 szt.

Szeroki wybór
tkanin

Możliwość zamówienia
dowolnego rozmiaru

Sprężyna 
bonellowa

Easy Clean to innowacyjna apretura ochrony włókien tkanin 
Magic Home Collection, dzięki której wszelkie zabrudzenia 
można usunąć za pomocą trzech prostych kroków,  
bez naruszania unikalnej struktury materiału.

Apretura Water Repellent chroni tkaninę przed 
wnikaniem rozlanych cieczy. Wystarczy krople plamy 
odsączyć ręcznikiem papierowym. Ta innowacyjna 
hydrofobowa powłoka w dużym stopniu ułatwia 
czyszczenie.

Kolory na zdjęciach są poglądowe, mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości ze względu na specyfikę druku.



MELLO
Kanapa MELLO to uniwersalny mebel, który 
sprawdzi się idealnie w nowoczesnym pokoju 
dziennym jak i młodzieżowym. Funkcja 
wspomagania rozkładania sprawi, że codzienna 
czynność przygotowania wygodnego miejsca  
do spania będzie czystą przyjemnością. Możliwość 
wyboru nóżek: aluminiowe lub drewniane (kolor: 
orzech, buk, wenge, kasztan)

szer. 200, gł. 92, wys. 70, pow. spania 140x200

Tkaniny: Bonn 40 / Kenia 700
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MOLLY
Klasyczna linia wersalki MOLLY sprawdzi  
się w szczególności w niedużych pomieszczenach  
o wystroju współczesnym. To kompaktowy 
mebel, który posłuży nam jako wygodne miejsce  
do siedzenia, jak również do codziennego spania.  
W cenie wersalki są dwie ozdobne poduszeczki, 
które możemy wykonać w dowolnie wybranej 
tkaninie. Dodatkowe wzmocnienie skrzyni jest 
gwarancją wieloletniego użytkowania.
szer. 188, gł. 89, wys. 92, pow. spania 115x188

Tkaniny: Pixel 1378 / Inari 22
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Elegancka kanapa MATRIX swój oryginalny 
wygląd zawdzięcza obłym kształtom i wstawkom 
z tkaniny w kontrastowym odcieniu, które nadają 
jej niepowtarzalny charakter. Wyróżniającym 
elementem są profilowane poduszki oparciowe 
gwarantujące komfort i wygodę. Idealnym 
uzupełnieniem kanapy jest dedykowany fotel. 

MATRIX

Tkanina: Kingston Fargotex z technologią Water Repelent

kanapa: szer. 233, gł. 95, wys. 84, pow. sp. 140x200 
fotel: szer. 90, gł. 86, wys. 79 3



RONDO

QUADRO

RUBIK

ARKO

 śr. 57, wys. 44

szer. 50, gł. 50, 
wys. 45

szer. 40, gł. 40, 
wys. 45

szer. 100, gł. 40, 
wys. 45

Pufy RONDO oraz QUADRO posiadają miękkie 
wypełnienie z pianki o zwiększonej sprężystości 
i wytrzymałości oraz stylowe, smukłe drewniane 
nóżki w czterech wybarwieniach do wyboru: orzech, 
buk, biały oraz sonoma. 
Pufy klasyczne doskonale sprawdzą się jako 
dodatkowe, wygodne siedzisko w Twoim salonie, 
sypialni lub pokoju dziecka. Wzbogacone  
o praktyczny pojemnik pełnią dodatkowo rolę 
schowka. 

PUFY
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POK I KUBIK
POK i KUBIK to doskonale wyprofilowane fotele. 
Dobierając odpowiedni zestaw tkanin sprawdzą 
się we wnętrzach zarówno nowoczesnych jak  
i klasycznych. Mebel doskonale ociepli wnętrze 
Twojego salonu lub sypialni. Solidna konstrukcja 
oraz dbałość o szczegóły zagwarantuje pewną 
stabilność oraz długie użytkowanie.

POK

KUBIK

szer. 90, gł. 100, 
wys. 78

szer. 90, gł. 100, 
wys. 82

Tkaniny: Piano 10 / Bluszcz niebieski 01
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LUXOR
Eleganckie, pikowane wezgłowie oraz duży 
pojemnik na pościel to niebywałe atuty łóżka 
LUXOR. Dodatkowo w standardzie mebla jest łatwy  
do zamontowania stalowy stelaż z gęsto ułożonych 
bukowych listew sprężynujących, wyposażony 
w siłowniki gazowe. Stylowe tapicerowane 
wykończenie gwarantuje zasłużony, luksusowy 
wypoczynek.
szer. 158/178/198, dł. 222, wys. 105, 
pow. spania 140x200/160x200/180x200

Tkanina: Piano Fargotex z kolekcji Magic Home.
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COSTA
Łóżko COSTA cechuje nowoczesne wezgłowie  
w formie tapicerowanych kostek. W pełni stabilna 
konstrukcja to gwarancja wygodnego użytkowania. 
Stelaż w standardzie łóżka, wykonany z listew 
bukowych sprężynujących w stalowej konstrukcji 
z siłownikami gazowymi umożliwiającymi proste 
otwieranie i zamykanie.

szer. 158/178/198, dł. 222, wys. 108, 
pow. spania 140x200/160x200/180x200

Tkanina: Kingston Fargotex z technologią Water Repelent
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RICO
RICO to jednoosobowa sofka dostępna w 
dwóch wariantach wykonania: z oparciem 
i boczkami w jednolitym kolorze lub z tzw. 
„łezką”. Niezawodność mebla polega na jego 
wielofunkcyjności. To idealny model do małego 
pokoiku, który sprawdzi się w codziennym 
użytkowaniu lub będzie dodatkowym miejscem  
do spania dla gościa. Dwie poduszeczki w zestawie 
dopełniają całości.
szer. 90, gł. 100, wys. 82, pow. spania 80x190

Tkaniny: Orinoco 80 / Pixel 1378
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BAMBINO
BAMBINO to fotelik dla najmłodszych w całości 
wykonany z pianki. Niezwykle lekka i miękka 
forma umożliwia dziecku przenoszenie mebelka 
w dowolne miejsce. Wśród szerokiej oferty tkanin 
znajdują się wzory dedykowane dla dziewczynek  
i chłopców.

szer. 55, gł. 45, wys. 40

BAMBINO  przykłady wzorów

RICO  przykłady wzorów
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MEBLE WYPOCZYNKOWE

MASKET
ul. Strefowa 6, 22-400 Zamość
tel. 793 121 226
kontakt.masket@gmail.com
www.masket.pl
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